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24.5.2018 A8-0159/34 

Poprawka  34 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw Z a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Za. mając na uwadze, że od dnia 7 

maja 2018 r. miasto Darna jest obiektem 

nasilających się ataków lądowych, 

powietrznych i artyleryjskich; mając na 

uwadze, że zginęło wielu cywilów, dostęp 

do pomocy i opieki medycznej jest 

poważnie ograniczony, a sytuacja 

humanitarna dramatyczna; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Poprawka  35 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw Z b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Zb. mając na uwadze, że w dniach 20-

23 maja 2018 r. oficjalna delegacja 

Parlamentu Europejskiego 

przeprowadziła misję w Libii; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Poprawka  36 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

a) zapewnienie jak największego 

wsparcia dla planu działania ONZ na rzecz 

Libii, przedstawionego we wrześniu 2017 

r. przez specjalnego przedstawiciela ONZ 

Ghassana Salamé, ukierunkowanego na 

stabilizację Libii, który umożliwi 

wszystkim libijskim podmiotom, w tym 

wszystkim podmiotom plemiennym, 

osiągnięcie stabilnego i trwałego 

porozumienia politycznego, przy czym 

szczególną uwagę należy zwrócić na 

zaangażowanie kobiet i mniejszości; 

stanowcze potępienie wszelkich prób 

udaremnienia procesu pokojowego pod 

przywództwem ONZ; kontynuowanie 

ścisłej współpracy z misją ONZ ds. 

wspierania Libii (UNSMI); 

a) zapewnienie jak największego 

wsparcia dla planu działania ONZ na rzecz 

Libii, przedstawionego we wrześniu 2017 

r. przez specjalnego przedstawiciela ONZ 

Ghassana Salamé, ukierunkowanego na 

stabilizację Libii, który umożliwi 

wszystkim libijskim podmiotom, w tym 

wszystkim podmiotom plemiennym, 

osiągnięcie stabilnego i trwałego 

porozumienia politycznego, przy czym 

szczególną uwagę należy zwrócić na 

zaangażowanie kobiet i mniejszości; 

uwzględnienie wyników procesu 

konsultacyjnego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu przedstawionych Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ w dniu 21 maja 

2018 r.; stanowcze potępienie wszelkich 

prób udaremnienia procesu pokojowego 

pod przywództwem ONZ; kontynuowanie 

ścisłej współpracy z misją ONZ ds. 

wspierania Libii (UNSMI); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Poprawka  37 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera j 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

j) zacieśnienie współpracy ze 

wszystkimi organizacjami 

międzynarodowymi i innymi podmiotami 

na miejscu w celu zwiększenia spójności i 

ujednolicenia działań międzynarodowych; 

nasilenie starań dyplomatycznych w 

kontaktach ze wszystkimi podmiotami 

regionalnymi i krajami sąsiadującymi, tak 

aby przyczyniły się do pozytywnego 

rozwiązania kryzysu w Libii zgodnie z 

planem działania ONZ – obecnie jedynymi 

możliwymi ramami dla rozwiązania tego 

kryzysu; wspieranie organizacji 

konferencji krajowej w Libii mającej na 

celu osiągnięcie porozumienia między 

różnymi libijskimi stronami w sprawie 

kolejnych kroków na rzecz ukończenia 

transformacji; odwodzenie podmiotów 

regionalnych od rozważania jakichkolwiek 

jednostronnych lub wielostronnych 

interwencji wojskowych niemających 

podstawy prawnej lub zgody politycznej ze 

strony rządu jedności narodowej; 

j) zacieśnienie współpracy ze 

wszystkimi organizacjami 

międzynarodowymi i innymi podmiotami 

na miejscu w celu zwiększenia spójności i 

ujednolicenia działań międzynarodowych; 

nasilenie starań dyplomatycznych w 

kontaktach ze wszystkimi podmiotami 

regionalnymi i krajami sąsiadującymi, tak 

aby przyczyniły się do pozytywnego 

rozwiązania kryzysu w Libii zgodnie z 

planem działania ONZ – obecnie jedynymi 

możliwymi ramami dla rozwiązania tego 

kryzysu; wspieranie bieżącego procesu 

konferencji krajowej w Libii mającej na 

celu osiągnięcie porozumienia między 

różnymi libijskimi stronami w sprawie 

kolejnych kroków na rzecz ukończenia 

transformacji; odwodzenie podmiotów 

regionalnych od rozważania jakichkolwiek 

jednostronnych lub wielostronnych 

interwencji wojskowych niemających 

podstawy prawnej lub zgody politycznej ze 

strony rządu jedności narodowej; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Poprawka  38 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera z 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

z) wspieranie współpracy z libijską 

strażą przybrzeżną, która w okresie od 

stycznia do końca października 2017 r. 

umożliwiła uratowanie blisko 19 tysięcy 

migrantów na libijskich wodach 

terytorialnych; wspieranie władz libijskich 

w formalnym zgłoszeniu swojego obszaru 

poszukiwawczo-ratowniczego (SAR), 

wprowadzeniu jasnych standardowych 

procedur operacyjnych dotyczących zejścia 

na ląd oraz zapewnieniu działającego 

systemu monitorowania libijskiej straży 

przybrzeżnej; dalszą współpracę z 

libijskimi władzami w celu 

zintensyfikowania prac przygotowawczych 

nad utworzeniem w Libii centrum 

koordynacji działań ratunkowych na morzu 

w celu zwiększenia ich możliwości 

poszukiwawczo-ratowniczych; 

zapewnienie dalszego prowadzenia przez 

IOM i UNHCR specjalistycznych szkoleń 

dla libijskiej straży przybrzeżnej w 

zakresie ochrony międzynarodowej, prawa 

dotyczącego uchodźców i praw człowieka; 

z) wspieranie współpracy z libijską 

strażą przybrzeżną, która w okresie od 

stycznia do końca października 2017 r. 

umożliwiła uratowanie blisko 19 tysięcy 

migrantów na libijskich wodach 

terytorialnych; wspieranie władz libijskich 

w formalnym zgłoszeniu swojego obszaru 

poszukiwawczo-ratowniczego (SAR), 

wprowadzeniu jasnych standardowych 

procedur operacyjnych dotyczących zejścia 

na ląd oraz zapewnieniu działającego 

systemu monitorowania libijskiej straży 

przybrzeżnej w celu ustanowienia jasnego 

i przejrzystego rejestru wszystkich osób 

sprowadzonych na ląd w Libii, 

zapewniając należytą opiekę nad tymi 

osobami zgodnie z międzynarodowymi 

standardami humanitarnymi; dalszą 

współpracę z libijskimi władzami w celu 

zintensyfikowania prac przygotowawczych 

nad utworzeniem w Libii centrum 

koordynacji działań ratunkowych na morzu 

w celu zwiększenia ich możliwości 

poszukiwawczo-ratowniczych; 

zapewnienie dalszego prowadzenia przez 

IOM i UNHCR specjalistycznych szkoleń 

dla libijskiej straży przybrzeżnej w 

zakresie ochrony międzynarodowej, prawa 

dotyczącego uchodźców i praw człowieka; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Poprawka  39 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a i a (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 aia) podjęcie pilnych działań 

dyplomatycznych w celu ochrony ludności 

cywilnej i zajęcia się sytuacją 

humanitarną w Darnie; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Poprawka  40 

Inés Ayala Sender 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a i b (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 aib) uwzględnienie wniosków z 

niedawnej misji Parlamentu w Libii, a w 

szczególności nawiązanie współpracy z 

Parlamentem w celu zaoferowania 

wszystkim przychylnie nastawionym 

Libijczykom platformy dialogu i 

pojednania; 

Or. en 

 

 


